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TRAQUETOS. Colombianen in de cocaïnehandel in Nederland 

Samenvatting 

In de vroege jaren zeventig is in Colombia de figuur van de traqueto, de centrale figuur in de 
cocaïnehandel, ontstaan. Letterlijk betekent het woord traqueto 'vervoerder', degene die het 
cocaïne transport organiseert, maar omdat het zich heeft ontwikkeld als een bargoense term 
met velerlei connotaties blijft het hier onvertaald. In de beginjaren was de naam traqueto 
gereserveerd voor diegenen die naar de Verenigde Staten reisden om daar 'het lossen' {la 
bajada) en het aan de man brengen van de cocaïne te organiseren en begeleiden. Zij namen 
met name de 'bedrijfseconomische' taken op zich. Na een tijd kwamen zij terug in Colombia 
als nieuwe rijken. Door hun macht en uitgavenpatroon was hun sociale status sterk veranderd. 
Velen traden daarna op als, grote of kleinere, exporteurs van cocaïne, anderen werden 
vermoord, gevangen genomen of verloren hun hele fortuin weer. Tegenwoordig wordt de 
term traqueto in een bredere zin gebruikt. Er wordt nu zowel een Colombiaanse exporteur, 
een importeur als een (grote) distributeur van cocaïne mee aangeduid, die zowel binnen als 
buiten Colombia kan opereren. 

Deze studie gaat over Colombiaanse traquetos in Nederland en over de personen die 
voor hen werken. Het zwaartepunt het onderzoek ligt op de sociale relaties, de arbeids
verhoudingen en de organisatiestructuren bij de traquetos in Nederland en op hun relaties met 
Colombia. Het onderzoek richt zich ook op de legale en illegale regels en codes die binnen de 
handel gelden en op de relatie met Colombiaanse immigranten in Nederland. 

De meeste wetenschappelijke studies over de georganiseerde misdaad zijn gebaseerd 
op officiële bronnen (m.n. van politie en justitie) of op verklaringen van spijtoptanten. Dit 
onderzoek is echter een etnografische studie onder Colombianen in Nederland en in 
Colombia. De data zijn verzameld tussen 1996 en 1999. Het veldwerk heeft bestaan uit 
'perifere' participerende observatie op diverse plaatsen en gelegenheden waar Colombianen 
samen komen. Hier zijn de contacten aangeknoopt en ook zijn hier op informele wijze open 
interviews afgenomen met Colombianen die op enigerlei wijze bij de cocaïnehandel 
betrokken zijn. Dat kan zowel het transport, de invoer, de grootschalige distributie en de 
'detailhandel' betreffen. Daarnaast zijn interviews gehouden met in Nederland gedetineerde 
Colombianen en met andere belangrijke informanten - zoals deskundigen op dit 
onderzoeksterrein in Nederland en in Colombia, politiemensen, mensenrechten activisten, 
advocaten, in dit onderwerp gespecialiseerde journalisten en in meer perifere Latijns 
Amerikaanse kringen. 

Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van de onderzoeksmethoden, de bronnen en het verloop van 
het onderzoek. Belangrijke aspecten van het veldwerk komen hierbij ook aan de orde: het 
probleem om ingangen in 'het wereldje' te krijgen, het opbouwen van vertrouwen, de 
beperkingen van de bronnen en de meest evidente ethische vragen en mogelijke problemen 
rond de veiligheid van de onderzoeker. Een belangrijke conclusie is dat etnografische studies 
over georganiseerde misdaad en drugshandel niet alleen mogelijk zijn, maar dat zij tevens de 
bestaande kennis op dit terrein op belangrijke punten aanvullen. In het tweede deel van het 
eerste hoofdstuk wordt een kritisch overzicht gegeven van de diverse gezichtspunten, thema's 
en concepten die in dit onderzoek worden gehanteerd. 

Het doel van deze studie is een adequaat beeld te schetsen van de illegale 
Colombiaanse ondernemingen die zich bezig houden met de uitvoer, invoer, distributie en 
verkoop van cocaïne. Vele deskundigen, politiemensen, journalisten en het grote publiek 
spreken in dit verband in termen als 'misdaadondernemingen', 'geheime netwerken', 
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'Colombiaanse maffia' of 'kartels'. De vraag is in hoeverre dergelijke typeringen bruikbaar 
zijn bij de serieuze bestudering van het werk van deze Colombiaanse cocaïnehandelaren en 
hun werknemers. In hoeverre is de organisatiestructuur vergelijkbaar met die van legale 
handelsondernemingen? Wat is de rol van de 'eigen' etnische groep en van de familie? 

Het onderzoek begint in Colombia. In hoofdstuk 2 wordt de oorsprong van de Colombiaanse 
cocaïnehandel nagegaan. Hierbij worden verschillende voor de productie van en handel in 
cocaïne gunstige factoren in kaart gebracht. Veelal wordt uitgegaan van het bestaan van een 
machtige cocaïne industrie in Colombia, die het land vele (financiële) voordelen zou bieden. 
In dit hoofdstuk worden verschillende economische indicatoren (omvang van de productie en 
de handel, prijzen, kosten, opbrengsten, enz.) nagegaan. Op grond van de beschikbare 
bronnen moet worden geconcludeerd dat dit algemene positieve beeld sterk overdreven is. In 
ieder geval lijken de negatieve effecten voor Colombia veel zwaarder te wegen dan eventuele 
positieve effecten. 

Uit het sociale 'plaatje' van de ondernemers en de ondernemingen valt geen algemeen 
profiel te distilleren. De traquetos komen uit alle lagen van de bevolking, uit vele regio's van 
Colombia en zijn van uiteenlopende leeftijd. Zij vormen absoluut géén kartels. De 
ondernemingen zijn zeer verschillend en wisselen bovendien snel van structuur, omdat zij zijn 
gebaseerd op fragiele overeenkomsten tussen diverse ondernemers. Er is over het algemeen 
sprake van decentrale en fragmentarische netwerken, waarin in beginsel door twee partijen, 
verschillende legale en illegale overeenkomsten worden gesloten. De relaties gaan van 
samenwerking (om investeerders aan te trekken of om paramilitaire acties te ondernemen) tot 
concurrentie op het scherpst van de snede (overvallen, moorden, verraad, aangiften, enz.). De 
grote en machtige organisaties ondernemen veel verschillende activiteiten en hebben zeer veel 
geld nodig om bepaalde zaken door anderen te laten uitvoeren. De arbeidsverdeling is hierbij 
veel losser dan vaak wordt verondersteld. Wel kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
'bazen', 'vaste' werknemers en losse arbeidskrachten. De aard van de taken, aanpak en 
organisatie wordt bepaald door de illegaliteit van de handel. Hierdoor is het maar zelden 
mogelijk om als cocaïnehandelaar onafhankelijk van de 'grote jongens' te overleven. 

Tenslotte worden de drugsondernemingen in dit hoofdstuk in het bredere sociale en 
politieke kader geplaatst. Hierbij wordt met name ingegaan op de basis van en de grenzen aan 
hun maatschappelijke acceptatie. De drugsondernemers gebruiken politieke en sociale 
middelen om hun activiteiten te beschermen en doen hun best om maatschappelijke 
respectabiliteit te verkrijgen door 'goede daden' voor de bevolking te verrichten. Daarom en 
vanwege hun grote financiële en sociale macht worden traquetos nogal eens geportretteerd als 
mafiosi. Bij nadere beschouwing blijken er echter meer verschillen dan overeenkomsten te 
bestaan tussen de Colombiaanse organisaties en de (Italiaanse) maffia. Ten eerste beheersen 
de traquetos geen delen van het land en mengen zij zich niet in het politieke milieu, terwijl de 
maffia dit nadrukkelijk wèl doet. Ten tweede zijn er enorme historische en organisatorische 
verschillen tussen de Colombiaanse organisaties en de maffia en is hun relatie met de staat en 
met de samenleving van een totaal andere orde. 

Desalniettemin zijn de sociale en politieke gevolgen van de drugsondernemingen, ook 
zonder dat er sprake is van een maffia, desastreus geweest voor Colombia. Het bestaan van 
deze illegale handel heeft, door middel van een sterke toename van de corruptie, bijgedragen 
tot de verdere delegitimering van de overheid en tot het verder opdrijven van de 
geweldsspiraal. Bovendien heeft het gevoelen dat bepaalde mensen altijd hun straf zullen 
ontlopen gevoed en heeft het het streven naar individueel succes tegen iedere prijs versterkt 
als maatschappelijk ideaal. Ook heeft het op alle buitenlandse politiek of internationale 
relaties met Colombia het stempel van de 'narco-diplomatie' gedrukt. De reeds endemische 
gewapende binnenlandse conflicten zijn nog eens verergerd toen de guerrilla en de 
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paramilitairen zich met de cocaïne industrie gingen bemoeien. Met name de rechtstreekse 
relatie tussen cocaïne exporteurs en de paramilitaire groepen die hun belangen verdedigen 
hebben tot allerlei mensenrechten schendingen geleid. 

Wanneer Colombia wordt aangewezen als het land dat een centrale rol speelt in de productie 
en de uitvoer van cocaïne, moeten er ook bepaalde landen zijn die een centrale rol spelen aan 
de vraagkant van de economische keten. Na Spanje speelt Nederland al sedert een tiental jaren 
de meest centrale rol in de import en grootschalige distributie van Colombiaanse cocaïne in 
Europa. Om de situatie van traquetos in Nederland te kunnen begrijpen dient er dus eerst 
enige aandacht te worden besteed aan deze rol. Wat zijn de karakteristieken van de Europese 
cocaïnemarkt in termen van vraag en aanbod? Wat is de rol van Nederland in dit verband? En 
hoe zien de traquetos de rol van Nederland? 

In hoofdstuk 3 wordt kort de legale geschiedenis van de cocaïnehandel in Europa, 
tussen 1860 en 1930, geschetst. Hierbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de centrale rol van 
Nederland als producent en exporteur van cocaïne. Vervolgens wordt aangegeven hoe 
Nederland tussen 1930 en 1970 deze centrale positie verloor en hoe zij deze geleidelijk weer 
terug kreeg tussen 1970 en heden. Daarna wordt ingegaan op de algemene karakteristieken 
van de vraag naar cocaïne in Europa. Er wordt hierbij ingegaan op de verschillende vormen 
van gebruik, de frequentie waarmee wordt gebruikt en de hoeveelheden die worden 
geconsumeerd, de prijzen en de zuiverheidsgraad van de cocaïne. Vervolgens komt in 
hoofdstuk 3 de dynamiek van het aanbod aan de orde, waarbij in grote lijnen wordt ingegaan 
op de vraag wie betrokken is bij de invoer, de distributie en de detailhandel van cocaïne in 
verschillende Europese landen. Hierbij blijken verschillende machtige autochtone groepen die 
reeds ervaring hebben met smokkel en andere illegale activiteiten - zoals de Galicische 
clartés, de Italiaanse maffia, de Russische 'maffia' en de Nederlandse penose - zowel te 
concurreren als op een zeer flexibele wijze samen te werken met individuen van vele 
nationaliteiten en verschillende groepen etnische minderheden - met name in de jaren tachtig 
betrof dit mensen uit de (ex-) koloniën - die op hun beurt weer verbindingen aangaan met 
Zuid Amerikaanse exporteurs. Hoewel de routes over zee of door de lucht met de tijd sterk 
verschillen, kan toch wel worden geconcludeerd dat de cocaïnelijnen naar Europa veelal via 
Spanje, Nederland, diverse Oost Europese landen en Italië lopen. Door de toenemende 
Europese politieke samenwerking, economische integratie en interne migratie maakt het 
echter steeds minder uit wââr de cocaïne Europa precies binnen komt: eenmaal binnen vindt 
het zijn verdere weg door het continent op betrekkelijk eenvoudige wijze. 

In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt de centrale rol van Nederland in de 
Europese cocaïnemarkt tegen het licht gehouden. Hierbij komt een aantal factoren aan de orde 
die Nederland aantrekkelijk en onaantrekkelijk maken als uitvalsbasis voor de Colombiaanse 
traquetos. De grote aantrekkingskracht van Nederland ligt besloten in het beeld van 
Nederland als distributieland. De grote economische activiteit rond de havens, de luchthaven, 
het legale bedrijfsleven en de (financiële) dienstensector, de goede logistieke infrastructuur en 
de open verbindingen en de centrale ligging maken Nederland tot een belangrijk 
internationaal trefpunt voor de handel. De eventueel beperktere mogelijkheden om 
autoriteiten om te kopen of de afwezigheid van een locale maffia die een ondersteunende rol 
kan vervullen worden niet bezwaarlijk geacht om de cocaïnehandel in de legale economie in 
te bedden. Vele Colombiaanse cocaïnehandelaren menen dat Nederland een mild 
strafrechtelijk klimaat heeft - geen echte razzia's, relatief korte vrijheidsstraffen, relatief 
goede detentie condities, een moreel onverschillige bevolking die zich nooit met 'hun zaken' 
bemoeit - en beschouwen politie controles en eventuele inbeslagname van onrechtmatig 
verkregen voordeel als onderdeel van 'het spel'. Politiële strategieën of het strafklimaat spelen 
echter geen bepalende rol in de keuze van de traquetos voor een bepaald land, al was het 
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alleen maar omdat zij voor de meest gevaarlijke taken altijd wel iemand kunnen inhuren. Een 
repressief strafklimaat zal meestal alleen resulteren in een grotere betrokkenheid van losse 
locale werknemers en avonturiers bij de cocaïnehandel. 

Veel mensen denken dat de Colombiaanse exporteurs en de transnationale organisaties 
gebruik maken van de Colombiaanse migranten in het buitenland om zorg te dragen voor de 
invoer en de distributie ter plaatse. Om hun loyaliteit te verwerven zouden deze locale 
contacten voor hun logistieke ondersteuning een deel van de in Noord Amerika en Europa 
binnen gehaalde verdiensten mogen behouden. Om dit in het geval van Nederland te kunnen 
toetsen, dienen de karakteristieken van de Colombiaanse bevolking in Nederland te worden 
onderzocht. 

In hoofdstuk 4 komt het migratiepatroon van de in Nederland woonachtige 
Colombianen aan de orde en wordt hun demografische en sociale profiel en hun rol in de 
Nederlandse economie onderzocht. Het is een relatief kleine, maar wel groeiende groep 
immigranten die zich vanaf de late jaren tachtig langzaam, als een keten van mensen die 
bekenden uit Colombia laten overkomen, in Nederland heeft gevestigd. Zij zijn meestal 
afkomstig uit een stedelijke omgeving in Colombia, behoren tot de (lagere) middenklasse en 
wonen verspreid in of nabij de Randstad. Twee derde van de groep Colombianen bestaat uit 
vrouwen die met een Nederlandse man zijn getrouwd. 

De Colombiaanse gemeenschap in Nederland vormt geen etnische enclave. De 
meesten hebben niet het geld om Colombiaanse ondernemingen of winkeltjes op te zetten en 
werken in loondienst of op 'flexibele' basis in de formele of de informele Nederlandse 
economie. De weinige bedrijfjes van en voor Colombianen die er zijn zijn zwak, hebben 
veelal een kort leven, zijn verspreid, niet gespecialiseerd in een bepaalde sector en hebben 
onderling geen contact. Zij zijn over het algemeen afhankelijk van Nederlands kapitaal en 
vinden vaak hun oorsprong in een gemengde relatie. 

Ook is er geen middleman minority die in de diaspora een bemiddelende rol vervullen 
en handelscontacten leggen. De etnische solidariteit onder Colombianen in Nederland is zeer 
zwak. Men trouwt meestal buiten de eigen groep en de tweede generatie Colombiaanse 
immigranten is sterk geassimileerd in de Nederlandse cultuur. Zij maken geen deel uit van 
enige (Colombiaanse) organisatie buiten de familie, of die nu politiek, buurtgericht of sociaal 
is, waar enige sociale controle vanuit gaat. Zij leggen ook geen handelscontacten met andere 
etnische groepen en hebben evenmin interesse in familiebedrijfjes. Veel vrouwen doen 
huishoudelijk werk en maken schoon (als huisvrouw of als betaalde baan) of zijn werkzaam in 
de prostitutie. Om kort te gaan; de Colombiaanse gemeenschap in Nederland heeft bepaald 
niet de karakteristieken van een migranten groep die succesvol is in legale of illegale 
onderneming. 

Ondanks de structureel zwakke positie van Colombiaanse immigranten in Nederland om in de 
illegale handel te participeren zijn er wel Colombianen die op één of andere manier betrokken 
zijn bij de cocaïnehandel. In de hoofdstukken 5 en 6 wordt deze betrokkenheid op het niveau 
van transport, invoer, distributie en detailhandel onderzocht. In elk van deze gevallen wordt 
het sociale profiel van de betrokken persoon en het soort legale en illegale handelingen 
waarbij hij of zij betrokken is geanalyseerd. Op deze manier wordt aangegeven wat de 
voorwaarden zijn die iemands kansen om succesvol te zijn als traqueto of als werknemer 
kunnen vergroten dan wel verkleinen, wat de relatie is met de Colombiaanse gemeenschap in 
Nederland en wat hun rol is in de locale cocaïnemarkt. 

Veel Colombianen houden zich bezig met het transport van cocaïne naar Nederland. 
Dergelijke koeriers opereren nooit onafhankelijk. Zij werken voor exporteurs of importeurs 
om een transport succesvol af te ronden, te 'bekronen' (coronar), op de verschillende routes. 
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Meestal wonen deze koeriers niet in Nederland. Met name in het midden van de jaren 
negentig kan een aantal voor Colombianen 'gunstige' omstandigheden om bij het transport 
van cocaïne betrokken te raken worden aangewezen. Ten eerste moesten de exporteurs 
samenwerken met mensen die zij konden vertrouwen en die zij van dichtbij in de gaten 
konden houden. Ten tweede werd een rol bij het transport vaak gezien als een 'promotie' door 
mensen die in Colombia reeds werkzaam waren in de bedrijfstak - bijvoorbeeld bij de 
productie, verpakking, controle of de veiligheid. Tenslotte bestaat er in Colombia een enorm 
'reserve leger' aan mensen die het risico van transport wel aandurven. Zij zijn niet alleen 
gedreven door negatieve factoren (zoals rampen, werkloosheid of armoede), maar ook door 
het positieve vooruitzicht om, tegen iedere prijs, sociaal snel vooruit te komen. Er zijn ook 
andere factoren die de deelname van Colombianen aan cocaïnetransporten weer hebben 
beperkt. De laatste jaren worden Colombianen door de anti-drugs autoriteiten per definitie als 
potentiële verdachten behandeld. Dit heeft tot een keuze voor koeriers van andere 
nationaliteiten geleid. Het frequentere gebruik van routes over zee, de grotere verscheidenheid 
aan routes en overs]aglanden heeft ook geleid tot een grotere etnische diversiteit van de 
transporteurs. 

Op grond van de hoeveelheden en methoden van het transport worden vier typen 
koeriers onderscheiden: 1) de mulas (letterlijk: 'pakezels', mensen die kleine hoeveelheden 
cocaïne in het vliegtuig meenemen); 2) de boleros (mensen die verpakte bolletjes cocaïne 
slikken en in het lichaam vervoeren; 3) de nineras (letterlijk: 'kindermeisjes', professionele 
koeriers en mensen die toezicht houden op andere koeriers); en 4) de tripulantes 
(bemanningsleden van schepen of vliegtuigen). De meeste koeriers zijn, blijkens deze studie, 
dubbele slachtoffers: van de traquetos en van de anti-drugs autoriteiten. Voor de traquetos 
zijn de kosten van het risicovolle transport marginaal wanneer we het vergelijken met de 
potentiële verdiensten. De koeriers zijn bovendien gemakkelijk te missen en te vervangen. 

Er zijn ook Colombianen betrokken bij de invoer van cocaïnetransporten in Nederland. 
Deze, over het autonoom van elkaar opererende, importeurs beheersen dit terrein niet. Zij 
concurreren of werken samen met - voor het grootste deel - Nederlandse, Surinaamse en 
Antilliaanse importeurs. De Colombiaanse participatie is bescheiden waar het gaat om kleine 
per vliegtuig ingevoerde hoeveelheden, maar zij is wel wat groter wanneer het gaat om de 
invoer van grote hoeveelheden - tussen de tien en de 3000 kilo - over zee. Er zijn twee voor 
Colombiaanse importeurs gunstige voorwaarden. Ten eerste hebben zij een betere toegang tot 
de Colombiaanse aanbodzijde van de markt en tot de exporteurs. Ten tweede is de 
Nederlandse markt betrekkelijk open en competitief, zonder dat een bepaalde groep ook maar 
pogingen onderneemt de invoer te beheersen. Daarentegen hebben de Colombiaanse 
importeurs weer het nadeel dat zij niet kunnen beschikken over een faciliterende 
infrastructuur in Nederland en krijgen zij moeilijker toegang tot legale instanties - hoe koop 
je in Nederland iemand om?; wat zijn de leidende import-export firma's?; hoe open je een 
bankrekening?; enz. 

Er bestaan vier typen traquetos die betrokken zijn bij de import van cocaïne: 1) 
enviados (in opdracht van de exporteur handelt); 2) duenos de linea (lijnmanagers); 3)parejas 
mixtas (gemengde paren); en 4) aventureros (avonturiers). De verschillen tussen deze 
traquetos zijn gelegen in hun sociale profiel, prestige, kwetsbaarheid, middelen en hun relatie 
tot exporteurs, niet-Colombiaanse importeurs en de locale Colombiaanse gemeenschap. De 
eerste groep, de enviados, wordt gestuurd vanuit Colombia door de exporterende organisaties 
zelf. Het zijn over het algemeen jonge mannen, die voor een relatief korte tijd in Nederland 
wonen en een zwakke relatie met de locale Colombiaanse gemeenschap onderhouden. De 
enviados genieten van het hoogste prestige van alle traquetos. De tweede groep, de duenos de 
linea, werkt onafhankelijker van de exporteur. Zij wonen reeds langere tijd in Nederland, 
maar altijd met een duidelijk terugkeer perspectief. Zij ontvangen de cocaïne van familie of 
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vrienden, treden op als onafhankelijk ondernemer en dragen ook zelf de financiële risico's. Zij 
hebben vaak moeite met het vinden van personeel, kennen de locale situatie niet zo goed en 
werken meestal met meerdere leveranciers. De derde groep, de parejas mixtas, bestaat over 
het algemeen uit een Colombiaanse vrouw met een Nederlandse echtgenoot. Zij werken veelal 
op ad hoc basis als een 'familiebedrijfje'. Meestal zijn de leveranciers en transporteurs familie 
of vrienden van de vrouw. De echtgenoot verzorgt over het algemeen de infrastructuur, het 
kapitaal en de handelscontacten. Hoewel sommige paren regelmatig naar Colombia reizen, 
wonen de meesten toch permanent in Nederland en zijn zij behoorlijk geïntegreerd in de 
Nederlandse samenleving. De vierde groep, de aventureros, bestaat voor het grootste deel uit 
jonge mannen uit de middenklasse, zonder criminele antecedenten. Zij zijn veelal betrokken 
bij kleinschalige invoer. Deze traquetos verschijnen opeens op het toneel en verdwijnen weer 
net zo plotseling. Zij zijn goed bekend met en in de locale Latijns Amerikaanse (uitgaans) 
kringen en duiken nu weer eens hier en dan weer eens daar op. Zij worden het meeste door de 
politie in de gaten gehouden en hebben weinig relaties met grotere locale Colombiaanse 
distributeurs. Al deze traquetos nemen weer andere Colombianen aan om bepaalde taken die 
verband houden met de import op zich te nemen: lossen, intern transport, afdekken en 
beveiligen van de handel en logistieke ondersteuning als gastheer, chauffeur, vertaler of 
telefonist. 

Andere Colombiaanse traquetos houden zich bezig met de grootschalige distributie 
van cocaïne binnen Nederland. Hun positie is echter nog zwakker en diffuser dan die van de 
importeurs. Op het terrein van de distributie hebben locale groepen duidelijk meer in de melk 
te brokkelen. Het ontbreken van legale Colombiaanse bedrijfjes is een structurele beperking 
voor Colombianen om een grote speler op dit veld te kunnen worden. Desalniettemin hebben 
de Colombiaanse distributeurs drie belangrijke voordelen: 1) de onverschilligheid van andere, 
niet bij de cocaïne handel betrokken Colombiaanse immigranten ten aanzien van hun handel 
en wandel; 2) de moeilijkheden die de politie ondervindt om in Colombiaanse kringen te 
infiltreren; en 3) de goede reputatie van Colombianen onder handelspartners en klanten. De 
weinige Colombiaanse distributeurs die er in Nederland zijn hebben hun positie vooral te 
danken aan hun positie als bevoorrechte handelspartner van Colombiaanse toeleveranciers. Zij 
opereren vaak in kleine groepjes, van twee of drie personen, die onderling van elkaar 
afhankelijk zijn, met een aantal hulpjes die op hun beurt weer, tegen een zekere commissie, de 
verkoop verzorgen. We kunnen drie typen Colombiaanse distributeurs onderscheiden: 1) de 
comerciantes llamativos (schijnhandelaren); 2) de profesionales discretos (discrete 
professionals); en 3) de aficionados flexibles (flexibele amateurs). Zij hebben allen een 
verschillende mate van zichtbaarheid, deskundigheid, betrokkenheid en contacten met legale 
structuren. Iedereen beschouwt discretie en het je gedeisd houden als de belangrijkste 
voorwaarden voor succes. Net als in het geval van de importeurs, investeren de distributeurs 
hun verdiensten niet in Nederland, maar brengen het, middels bancaire transacties (smurfing) 
of in contanten onder in Colombia. Een deel van het geld wordt ter plaatse uitgegeven aan een 
excessief consumptiepatroon. Ook de distributeurs hebben een aantal hulpjes nodig, hoewel 
daar minder hoge eisen gesteld worden dan aan de werknemers die bij de invoer betrokken 
zijn. Velen van hen zien zichzelf als 'arme' traquetos, die om de gunst van de baas moeten 
strijden, permanent met financiële problemen hebben te kampen en die de distributie van 
cocaïne moeten combineren met andere bronnen van inkomsten in het grijze of het criminele 
circuit - veelal inbraken en overvallen. 

De Colombiaanse deelname aan de detailhandel in cocaïne is te verwaarlozen wanneer 
we het vergelijken met het brede etnische scala aan actieve verkopers in Nederland. Bij de 
straatverkoop zijn geen Colombianen betrokken. Ook in de Latijns Amerikaanse prostitutie 
zones verkopen zij niet, noch houden zij zich bezig met aflevering van cocaïne in woonhuizen 
of kantoren. De enige plaats waar Colombianen op dit niveau enige rol spelen is in het Latijns 
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Amerikaanse uitgaansleven, en tot op zekere hoogte in de levering aan door Colombianen 
bezochte bars en coffeeshops. Deze minoristas salseros (detailhandelaars in het salsa circuit) 
zijn over het algemeen mannen die maar zo nu en dan wat in cocaïne handelen. Zij zijn 
afhankelijk van hun contacten met traquetos die de cocaïne voor hen regelen en van de 
concrete vraag van het uitgaanspubliek in bepaalde gelegenheden: discotheken, salsa 
concerten en dansscholen, Braziliaanse bars en privé feesten. Op sommige van deze plaatsen 
zijn regelmatig kleine gelegenheidshandelaren en cocaïne gebruikende bezoekers en 
muzikanten te vinden. Zij handelen respectievelijk gebruiken soms op discrete wijze in de 
buurt van de toiletten, maar ook wel openlijk in de zaal. We kunnen zeggen dat het meest 
gebruikelijk is om cocaïne aan te treffen aan Latijns Amerikaanse uitgaansgelegenheden die 
niet in handen zijn van Latijns Amerikanen, waar life muziek wordt gespeeld en waar een 
etnisch gemengd publiek komt. 

Onder de Colombiaanse immigranten in Nederland zijn twee grote groepen die bijzonder 
kwetsbaar zijn voor sociale veroordeling en criminalisering: prostituées en immigranten 
zonder geldige verblijfspapieren. Beide worden regelmatig met de cocaïnehandel 
geassocieerd. Alles wordt hierbij op één 'illegale' hoop geveegd: Latijns Amerikaanse 
traquetos, prostituées, pooiers en immigranten zonder geldige verblijfspapieren. Maar: welke 
relaties hebben deze groepen werkelijk met de traquetos1. 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de karakteristieken van het Latijns Amerikaanse 
prostitutie circuit in Nederland. Meer specifiek worden de mogelijkheden onderzocht die 
Latijns Amerikaanse prostituées met en zonder geldige verblijfspapieren hebben om zich 
bezig te houden met cocaïnehandel. 

Colombiaanse prostituées blijken geen of zeer weinig relaties hebben met de 
cocaïnehandel. Hoewel zij wel omgaan met traquetos, dezelfde uitgaansgelegenheden 
bezoeken en gebruik maken van dezelfde specifieke Colombiaanse diensten- en goederen
sector (telefoondiensten en verkopers sieraden, kleding en levensmiddelen) speelt geen van 
deze vrouwen een rol van betekenis bij de invoer of distributie van cocaïne. Soms spelen zij 
een beperkte ondersteunende rol bij de aflevering van kleine pakketjes cocaïne aan klanten, 
het vervoer van contant geld, als boodschapper of hulpje van de gelegenheidshandelaar of ter 
ondersteuning van landgenoten die net in Nederland zijn aangekomen. De zwakke relatie met 
de cocaïnehandel kan op verschillende wijzen worden verklaard. De beide activiteiten 
vereisen andere kwaliteiten, zij impliceren beide bepaalde risico's, worden omgeven door een 
dubbele moraal en worden gereguleerd door middel van een ander beleid. Zowel traquetos als 
prostituées zijn zich terdege bewust van hun kwetsbare positie en proberen derhalve hun 
activiteiten gescheiden te houden. De afwezigheid van Colombiaanse straathandelaren en het 
feit dat Colombiaanse prostituées over het algemeen geen cocaïne gebruiken draagt er 
eveneens toe bij dat deze gebieden gescheiden kunnen blijven. Ook de van pooiers of 
vrouwenhandelaren onafhankelijke positie van de vrouwen zorgt hier voor. Hoewel 
vrouwenhandel en cocaïnehandel bedrijfstakken zijn die door verschillende groepen en 
individuen worden beheerst, is het wel zo dat de kans dat sommige prostituées met hoge 
schulden en grote financiële verplichtingen ook risicovol werk in de drugshandel aannemen 
vrij groot is. Het ontbreken van een locale maffia die beide markten verbindt pleit echter weer 
tegen een mogelijk verband. 

Een onduidelijk aantal immigranten zonder geldige verblijfspapieren heeft nauwelijks 
mogelijkheden om op de formele arbeidsmarkt aan de slag te komen. Zij werken over het 
algemeen in de schoonmaak sector, de kinderopvang, het schildersbedrijf en in de prostitutie. 
Een kleine groep legt zich toe op inbraak in huizen en winkels, terwijl weer anderen als 
flexibele hulpjes van de importeurs en distributeurs van cocaïne werken. Ook zij houden zich 
niet bezig met de detailhandel. In een enkel geval zijn zij in staat op te klimmen tot traqueto. 
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Er bestaan drie soorten illegale immigranten die betrokken zijn bij de cocaïnehandel: 1) de 
pre-involucrados (reeds betrokkenen); 2) de reclutados (gerecruteerden); en 3) de periféricos 
(buitenstaanders). De eerste groep bestaat uit mensen die al langer zonder papieren in 
Nederland verblijven en reeds eerder bij de cocaïnehandel betrokken waren - bijvoorbeeld als 
mula of zelfs als enviado. Anderen zijn gerecruteerd om voor een bepaalde gevaarlijke taak 
naar Nederland te komen. Degenen van hen die in Nederland zijn gebleven vormen de meest 
kwetsbare groep. Tenslotte zijn er de illegale immigranten die 'van buitenaf een paar hand en 
spandiensten verrichten, zonder dat echt kan worden gesproken van betrokkenheid bij de 
cocaïnehandel. Vergeleken met de illegale immigranten die al langer in Nederland wonen en 
hun weg al enigszins hebben gevonden, hebben de recent aangekomen immigranten zonder 
papieren minder gelegenheid om in de cocaïnehandel of de informele economie werk te 
vinden. Ook hebben zij, wanneer zij geen familie of vrienden van hen zijn, weinig kansen om 
contacten met traquetos op te bouwen van waaruit een vertrouwensrelatie kan ontstaan. 
Traquetos en illegale migranten hebben verschillende redenen om bij elkaar uit de buurt te 
blijven. De cocaïnehandel kan slechts een zeer beperkt aantal arbeidsplaatsen voor de naar 
schatting 3000 illegale Colombianen in Nederland bieden. Een andere beperking is de sexe 
van deze illegalen. De overgrote meerderheid van hen zijn vrouwen, terwijl het gevaarlijkste 
werk op het laagste niveau meestal door mannen wordt verricht. Sommige illegale 
Colombianen leiden een geïsoleerd bestaan, anderen wijzen het nemen van nog meer risico's 
expliciet af of willen een reeds door geweld en stigmatisering gekenmerkt leven achter zich 
laten. Vanuit het gezichtspunt van de traqueto zijn deze immigranten een bron van 
problemen. Zij beschouwen hen als de zwakste schakel in hun keten. 

In veel analyses van de Colombiaanse organisaties die betrokken zijn bij de cocaïnehandel in 
Nederland wordt uitgegaan van het idee dat zij plaatsvervangers, cellen of representanten zijn 
van in het buitenland opererende Colombiaanse 'kartels', of van gesloten familiebedrijven, of 
van flexibele maar toch tamelijk homogene 'criminele netwerken'. De relaties tussen 
exporteurs en importeurs, zowel als de relaties tussen traquetos onderling en tussen traquetos 
en hun werknemers zijn echter veel vloeiender dan dergelijke beelden suggereren. 

In hoofdstuk 8 worden deze relaties onderzocht. Aan de hand van drie concrete cases 
wordt in dit onderzoek vastgesteld dat de cocaïne ondernemingen betrekkelijk klein zijn, snel 
van vorm wisselen en sterk decentraal werken. Sommige bestaan uit individuen, andere uit 
losse verbanden tussen twee of drie personen. Veel coalities worden slechts voor één bepaald 
project aangegaan. De organisatoren nemen weer in een geheel ander verband deel in andere 
projecten of in legale activiteiten. Intermediairs {brokers) spelen een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van deze coalities. Zij krijgen over het algemeen een bepaald percentage van 
de opbrengst, maar het is ook mogelijk dat zij in natura (cocaïne) krijgen uitbetaald, op 
commissie basis werken of premies ontvangen wanneer een operatie geslaagd is. Ondanks het 
belang van familierelaties en de frequente samenwerking met bloedverwanten kan zelden 
worden gesproken van familie bedrijven. Een stabiele bestuurlijke of administratieve 'top' 
bestaat niet. 

De arbeidsverhoudingen zijn in hoge mate flexibel. De meerderheid van de 
werknemers wisselen systematisch van taak en van werkgever. Veel taken worden uitbesteed 
aan legale bedrijven, aan externe deskundigen of aan andere traquetos. Het gevaarlijkste werk 
wordt verricht door gemakkelijk te vervangen arbeidskrachten die veelal als manusje van alles 
(todero) fungeren. 

De organisatie en de arbeidsverhoudingen binnen de cocaïnebedrijven lijken sterk op 
die binnen legale bedrijven in post-Fordistische economie. Hoewel de flexibiliteit in de 
verhoudingen nog eens worden versterkt door het illegale karakter van het bedrijfsdoel zijn de 
productiewijzen, arbeidscontracten en winstoogmerken niet wezenlijk anders dan die van 
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andere competitieve bedrijfsdoelen in de hedendaagse neoliberale wereldeconomie. Deze 
overeenkomsten vergemakkelijken een symbiotische relatie tussen legale en illegale 
ondernemingen en tussen formele, informele en illegale arbeidsmarkten. 

In veel studies wordt tenslotte benadrukt hoe geweld, vertrouwen en geheimhouding de 
sociale en organisatorische verhoudingen in de Colombiaanse cocaïnehandel vorm geven. 
Hoewel geweld bijzonder belangrijk is om nakoming van contractuele verplichtingen af te 
dwingen en om 'vuil spel' te bestraffen, wordt het instrumentele gebruik van geweld 
zorgvuldig afgewogen. Het handelsbelang stelt grenzen aan het excessieve gebruik van 
geweld. Omdat de transacties op basis van consensus tot stand komen gaan ze over het 
algemeen helemaal niet gepaard met enig geweld. Het dreigen met geweld en het bezitten van 
een gewelddadige reputatie is over het algemeen voldoende om eventuele conflicten te 
vermijden of te beslechten of om bij de juiste personen terecht te komen. In Nederland 
houden de traquetos zich over het algemeen zeer rustig. Zij beschouwen geweld als iets dat in 
principe contra-productief is. 

De code van geheimhouding is bijzonder belangrijk om risico's te beperken en om 
inbeslagnames en arrestaties te vermijden. De traquetos hanteren daartoe een heel scala aan 
middelen: geheime codes en woorden, discretie, 'veilige' telefoonnummers en adressen., enz. 
De organisaties zijn echter geen 'geheime genootschappen'. Het zijn eerder open verbanden 
die, net als veel legale bedrijven, bepaalde punten van de bedrijfsvoering geheim houden. 
Veel van deze punten zijn in de legale economie wel veel moeilijker geheim te houden 
vanwege de noodzaak een transparante boekhouding te voeren. Ook traquetos zien echter 
duidelijke grenzen aan de geheimhouding. In veel gevallen duidt stilte niet op loyaliteit, maar 
op angst voor represailles of arrestatie. Soms moet de stilte om deze reden worden 
doorbroken. Het is moeilijk om geheimen te bewaren in onderhandelingen die veel 
ontmoetingen, discussies en telefoongesprekken vergen. Dit vereist veel improvisatie en het 
leidt vaak tot vertragingen in de overdracht. De onwetendheid van de handelspartner is vaak 
veel belangrijker dan het gedeelde geheim. Te veel geheimhouding kan er zelfs toe leiden dat 
een traqueto van de markt wordt gedrukt. Op bepaalde momenten moet hij in de publiciteit 
treden om zijn handel aan te prijzen. Bovendien genieten veel traquetos ervan om over hun 
succes te vertellen. Het is een middel om erkenning in bepaalde sociale kringen te zoeken. 

Vertrouwen wordt beschouwd als een andere belangrijke factor in de relaties tussen 
traquetos en tussen hen en hun werknemers. Voor alles dient vertrouwen om de kans op 
beroving of verraad te verkleinen. De traquetos bouwen dit vertrouwen op door veel te 
werken met vrienden, familieleden, mensen met wie men eerdere ervaringen heeft of met 
mensen die worden aanbevolen. Vertrouwen is in de meeste gevallen echter niet zo zeer een 
voorwaarde voor een geslaagde samenwerking maar eerder het resultaat ervan. De 
cocaïnehandel is namelijk niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van vertrouwensrelaties: de 
flexibele verhoudingen doen ze weer snel verdwijnen. Veel samenwerking blijft beperkt tot 
één project en de vooruitzichten voor verdere samenwerking zijn beperkt. In werkelijkheid 
blijken verraad en wantrouwen belangrijkere middelen om in deze handel te overleven. 


